
4
ดูแลด้วยใจ 
อีกระดับกับชีวิตที่ดูดี

6
สายน�้าไหลย้อนกลับ 
ที่ชุมชนริมน�้าจันทบูร

5
กินดี อยู่ดี  
เสริมสุขภาพ 12 ราศี

นิตยสาร ปันยิ้มเติมสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 7



เปิดรอยยิ้ม

เช่นเดียวกับเมืองไทยประกันภัยของเราที่พร้อมส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า
เสมอมา และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ตอนน้ีเรามีช่องทาง 
การให้บริการใหม่ IVR Self Service หรือบริการผ่านระบบอัตโนมัติ  
24 ชั่วโมง ที่จะให้ข้อมูลในทุก ๆ  เรื่อง รวมถึงการแนะน�าสาขาชลบุรีและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

การรับประทานอาหารถือเป็นเรื่องส�าคัญของคนไทย แต่หากรับประทาน 
มากไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน ฉบับนี้เรามีตัวช่วยกับสุดยอดอาหารที ่
เผาผลาญไขมัน-แคลอรี ได้ในระดับดีเยี่ยม จากนั้นไปติดตามดูว่าใน 
แต่ละราศีต้องเสริมสุขภาพของตัวเองด้วยอะไรบ้าง เพื่อรักษาสมดุล 
ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ และส�าหรับใครที่หลงใหลการท่องเที่ยว 
แบบวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม ขอแนะน�าให้ไปเย่ียมเยือนที่ชุมชนริมน�้า 

จันทบูร จ.จันทบุรี ที่ที่เชื่อกันว่าสายน�้าจะพาเราไหลย้อนกลับไปสู ่
อดีตได้ และปิดท้ายด้วยร้านอาหารกับบรรยากาศดี ๆ ที่เรามีมา
แนะน�าเช่นเคยค่ะ 

สุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญ ท่ามกลางอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย  ๆ   
แบบนี ้ อยากให้ทกุคนดแูลสุขภาพเป็นพเิศษนะคะ เพราะเม่ือเรา 

ดแูลตวัเราเองดแีล้ว จะได้มกี�าลงัเพือ่ไปดแูลคนทีเ่รารกัได้ค่ะ 

 กลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
 นวลพรรณ ล�่าซ�า

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกคร้ังส�าหรับปันยิ้มเติมสุข ในช่วงเวลาของ 
การเปล่ียนผ่านฤดูกาลจากฤดูร้อนที่แสบอบอ้าวของเมืองไทย มาสู่ฤดูฝน
ที่แสนชุ่มฉ�่า เชื่อว่าจะช่วยดับความร้อนไปได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะ โดยเฉพาะ 
พี่น้องต่างจังหวัดที่ประสบภัยแล้งน่าจะพอได้ชื่นใจกันบ้าง



สารบัญ

04 ยิ้มจากใจ

15 ยิ้มอ่อน
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05 ยิ้มดีมีเฮง 06 ยิ้มเที่ยวไทย 10 ยิ้มแบ่งปัน

11 ยิ้มใสกายสุข
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✓ ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ  
เกี่ยวกับประกันภัยและผลิตภัณฑ์ 
ประกันภัย

✓ รับประกันภัยทั่วไป เช่น อัคคีภัยและ
ทรัพย์สิน ประกันการเดินทาง  
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ฯลฯ

✓ รับประกันภัยรถยนต์
✓ ให้บริการสินไหมรถยนต์

ยิ้มจากใจ

ดูแลด้วยใจ 
 อีกระดับกับชีวิตที่ดูดี

ขอรับการบริการของสาขาย่อยชลบุรีได้ที่
 104/35 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
 โทรศัพท์ : 0 3846 7356-7 
 โทรสาร : 0 3846 7763

เมืองไทยประกันภัย สาขาย่อยชลบุรี เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ลูกค้าสามารถ 
ติดต่อขอรับค�าปรึกษาด้านประกันภัยต่าง ๆ ด้วยความสบายใจหายห่วง  
โดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการด้วยความยินดี และเต็มที่ส�าหรับ 
การดูแลแบบครบวงจร เช่น
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ยิ้มดีมีเฮง
กินดี อยู่ดี เสริมสุขภาพ 12 ราศี

สุขภาพถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีความส�าคัญมาก เพราะการมีสุขภาพที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง  
ท�าให้เรามีแรงและก�าลังใจที่จะท�าอะไรได้หลาย ๆ อย่าง เรามาดูกันว่าในแต่ละราศีมีโอกาสเสี่ยงต่อ 

ปัญหาสุขภาพด้านใดบ้าง และจะมีวิธีเลือกรับประทานอาหารตามราศีเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างไร

ราศีมังกร
•	เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อ
และกระดูก

•	ควร เลื อกรั บประทานอาหารที่ มี
แคลเซียมและวิตามินดี	 เช่น	 คะน้า	
เมล็ดงา	ข้าวโอ๊ต	

ราศีกุมภ์
•	มักมีอาการบวมที่ข้อเท้าหรือบริเวณ	
ต�า่กว่าหวัเข่าลงมา	 จงึต้องระวงัเกีย่วกบั	
โรคข้อเท้าบวม	เคล็ด	

•	ควรนวดขาทุกวันด้วยน�้ามันวิตามินอี	
หรือน�้ามันหอมระเหยมะนาวผสมกับ
ลาเวนเดอร์	

ราศีมีน
•	มี โ อกาส เป ็ น โ รค เกี่ ย วกั บ ระบบ	
ต ่อมน�้าเหลืองได ้มากและการเป ็น	
คนคดิมากจงึท�าให้เวยีนศรีษะอยูบ่่อย	ๆ	

•	ควรเลอืกดืม่น�า้สมนุไพร	และรบัประทาน	
อาหารที่มีธาตุเหล็ก	เช่น	ตับหมู	ตับไก่	
ธัญพืช	ฯลฯ

ราศีเมษ
•	ชาวราศีเมษเป็นคนมีเรื่องให้กังวล	
อยู่เสมอ	เสี่ยงต่อการปวดศีรษะและ
เป็นโรคไมเกรน	

•	ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา		
เลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 เช่น		
น�า้หวับที	แครอท	ฯลฯ

ราศีพฤษภ
•	มักมีปัญหาเรื่องรูปร่าง	แถมยังมีปัญหา	
ปวดเมื่อยตามคอ	ยิ่งเมื่ออยู่ในที่เย็น
หรือเกิดอาการเครียดจัด	

•	รับประทานปลาหรืออาหารที่มีไอโอดีน	
มาก	ๆ	เช่น	อาหารทะเล	น�า้มนัตบัปลา	
เมล็ดถั่วต่าง	ๆ	

ราศีเมถุน
•	มักเกิดอาการตึงเส้นเอ็นบริเวณข้อมือ
บ่อย	ๆ 	ยิ่งถ้าต้องนั่งท�างานหรืออยู่หน้า	
จอคอมพิวเตอร์นาน	ๆ	

•	ควรหาอุ ปกรณ ์ เสริ ม ใน เวลา ใช ้	
คอมพวิเตอร์	เช่น	หาเบาะนิม่	ๆ	มารอง	
ข้อมือ	หรือเลือกใช้เก้าอี้ที่นั่งสบาย	

ราศีกรกฎ
•	มดีาวเคราะห์ประจ�าราศเีป็นดวงจนัทร์	
ส่งผลต่ออาการต่าง	ๆ 	ก่อนมปีระจ�าเดอืน	
ทั้งยังมีปัญหากับระบบย่อยอาหารด้วย

•	เลอืกรบัประทานอาหารทีม่แีมกนเีซยีม
สงู	เช่น	ผักโขม	ผักปวยเล้ง	ท�าให้ระบบ	
ย่อยอาหารท�างานได้ดีด้วย

ราศีสิงห์
•	ความเป็นคนนสิยัดือ้รัน้	ชอบท�าทกุอย่าง	
ด้วยตนเอง	 ท�าให้ร่างกายเมื่อยล้าและ
เคล็ดขัดยอกอยู่บ่อย	ๆ	

•	เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานขนม
ขบเคีย้วมาเป็นการรบัประทานผกัผลไม้	
เพื่อเลี่ยงปริมาณเกลือและไขมันที่สูง

ราศีกันย์
•	ชาวราศีกันย์ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพ		
แต่จะหนกัใจกบัปัญหาการนอนไม่หลบั	
บ่อย	ๆ	

•	ควรหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักหลัง	
สี่โมงเย็น	หรือดื่มนมและน�้าผึ้งอุ่น	ๆ	
ก่อนนอน	

ราศีตุลย์
•	เป็นคนชอบรับประทานของหวานและ	
อาหารมัน	ๆ 	แต่ไม่ชอบออกก�าลังกาย	
ส่งผลให้ไตท�างานหนักมากกว่าปกติ	

•	ดื่มน�้าวันละ	6-8	แก้ว	หลีกเลี่ยงอาหาร
ประเภทเนื้อ	ปลา	เป็ด	ไก่	แล้วแทนที่
ด้วยผักผลไม้สีเขียวและสีเหลือง	

ราศีพิจิก	
•	ชาวราศพีจิกิมนีสิยัชอบกลัน้การขบัถ่าย	
ไว้นาน	ๆ	ท�าให้โรคท้องผูกมักมาเยือน	
บ่อย	ๆ	

•	หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง	
บริโภคผักผลไม้ที่ย่อยง่าย	เช่น	น�้ามัน
ตับปลา	กล้วย	มะละกอ	ฯลฯ	

ราศีธนู
•	ชาวราศีธนูให้ความส�าคัญกับการสังสรรค์	
ทั้งกินและดื่ม	 ท�าให้มีโอกาสเป็นโรค
ตับอักเสบ	โรคตับแข็ง	

•	ลด	ละ	เลิก	เครื่องดื่มที่ท�าร้ายสุขภาพ
ต่าง	ๆ 	เพือ่ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรค

ที่มา: http://fortune-and-health.blogspot.com/
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ไม่ไกลจากศาลหลักเมืองและศาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชอันเป็นท่ีเคารพ

สักการะของชาวจันทบุรี ยังคงมีชุมชนริม 

แม่น�้าจันทบุรีที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี  

ซกุซ่อนอยู ่ชมุชนทีเ่รยีงรายไปด้วยบ้านเรอืน 

เก่าแก่หลากหลายรูปแบบ ทั้งบ้านริมน�้า

แบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสม

กับจีน และยิ่งเม่ือได้ใช้เวลาอย่างไม่เร่งรีบ

มาเดินเล่นไปตลอดทั้งเส้นทาง สิ่งที่เราจะ

ได้พบเห็นคือวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่

ยังคงเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง เสมือนว่า

ได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอีกครั้ง ร้านรวง 

ทีเ่ห็นอยูส่องข้างทางส่วนใหญ่เป็นร้านเก่าแก่ 

แทบทัง้สิน้ เราจะได้เหน็คนเฒ่าคนแก่ออกมา 

นั่งขายของอยู่หน้าบ้านด้วยความยิ้มแย้ม  

ประหนึ่ งรอยยิ้มแห ่งมิตรภาพส�าหรับ 

ผู ้มาเยือน ส่วนใครที่ชื่นชอบความสวย 

ความงาม ทีน่ีย่งัเป็นแหล่งของตลาดค้าพลอย 

ชื่อดัง สามารถไปยืนเลือกซื้อติดไม้ติดมือ 

กลับบ้านได้ด้วย

สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนชุมชน

ริมน�้าแห่งน้ี คือการเข้าพักท่ี “บ้านพัก 

ประวตัศิาสตร์หลวงราชไมตร”ี ทีมี่เอกลกัษณ์ 

และความโดดเด่นจนใคร ๆ  กต้็องเหลียวมอง 

เมือ่เดนิผ่าน ด้วยเพราะมีประวัตคิวามเป็นมา 

ยิ้มเที่ยวไทย
สายน�้าไหลย้อนกลับที่ชุมชนริมน�้าจันทบูร

เมื่อเอ่ยถึงจันทบุรี แน่นอนว่าหลายคน
ต้องนึกถึงท้องทะเล สายลม หรือไม่ก็
บรรยากาศของสวนผลไม้ขึ้นชื่อแห่ง 
ภาคตะวันออก แต่ส�าหรับคนที่หลงใหล
ความมีเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่เรียบง่าย 
แต่มีมนต์ขลังให้ค้นหาแล้วละก็ ที่ชุมชน 
ริมน�้าจันทบูร คืออีกมุมหนึ่งของ  
จังหวัดจันทบุรีที่เชื้อเชิญให้คุณมาสัมผัส



ปันยิ้มเติมสุข ❘ 7

ที่น่าสนใจ ย้อนไปในอดีตกว่า 150 ปี ที่

บ้านพักประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยท�าหน้าที่ 

ต ้อนรับแขกบ ้านแขกเมืองของหลวง 

ราชไมตรี ป ัจจุบันได ้ถูกฟ ื ้นฟูกลับข้ึน

ใหม่อีกครั้งอย่างร่วมสมัยให้เป็นบ้านพัก 

ประวัติศาสตร์สไตล์ Boutique Hotel  

ในนาม “บ้านพกัประวตัศิาสตร์หลวงราชไมตรี  

Historic Inn” ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชุมชนริมน�้า 

จันทบูรบนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี  

โดยการดแูลของคนในชมุชน และรายได้ทัง้หมด 

ก็กลับคืนเข้าสู่ชุมชนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ภายในบ้านพกั 2 ชัน้ถกูแบ่งเป็น 12 ห้องนอน 

ทีม่ขีนาดและลกัษณะแตกต่างกนัไป แต่ท่ีเก๋ไก๋ 

ไม่เหมือนใคร คือแต่ละห้องจะมีชื่อเฉพาะ

ที่ผูกมัดเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์เอาไว้ 

ทั้งหมด เช่น ห้องนายพ่อนายแม่ ห้อง

นักเรียนชาย ห้องนักเรียนหญิง ห้องลูกยาง  

ห้องวิถีจันท์ ห้องครัวนายแม่ ห้องบ้าน 

ราชไมตร ีฯลฯ นอกจากน้ี ทีช้ั่นล่างยงัจัดให้
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เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช ้

ต่าง ๆ ในสมยัทีเ่รอืนพกัแห่งนีย้งัคงมชีวีติชวีา 

เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ ที่ส�าคัญคือ  

เป็นบ้านพักติดริมน�้าท�าให้เราได้สัมผัสกับ 

ธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ ให้ความรูส้กึผ่อนคลาย 

อย่างบอกไม่ถูก ยามเช้าแนะน�าให้ตื่นเร็ว

สักหน่อย เตรียมของไว้ใส่บาตรพระที่จะ 

เดินบิณฑบาตในชุมชนในบรรยากาศที่ไม่ม ี

ให้เห็นในสังคมเมือง

บรรยากาศยามเช้าที่ชุมชนแห่งนี้ถือเป็น 

เสน่ห์อย่างหน่ึงทีแ่นะน�าให้ลองไปเดนิสัมผสั  

มีทั้งบ้านเรือน ร้านค้า โรงเจเทียงเช็งตึ๊งเก่า 

อายุกว่า 100 ปี รวมถึง “บ้านเลขท่ี 69  

ขุนอนุสรสมบัติ บ้านเรียนรู้ชุมชน ชุมชน 

ริมน�้าจันทบูร” เป็นบ้านเก่าแก่ท่ีรวบรวม

ประวัติของชุมชนริมน�้าจันทบูร มีภาพเก่า  

และข้าวของเคร่ืองใช้ในสมัยก่อนให้ได้ชม 

และอกีหน่ึงไฮไลท์เมือ่เดนิข้ามสะพานนริมล 

ซึ่งเป็นสะพานเล็ก ๆ ข้ามแม่น�้าจันทบุรี 

เราจะได้พบกับอาสนวิหารพระนางมารีอา 

ปฏิสนธินิรมล หรือ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี  
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ที่แม้จะผ่านกาลเวลามากว่า 100 ปี แต่

ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวคาทอลิก ที่ใคร ๆ มาเยือนเป็นต้อง 

แวะไปถ่ายรูปและชื่นชมกับความสวยงาม 

ทั้งภายนอกและภายใน

ป ัจจุบันชุมชนริมน�้ าจันทบูรเริ่ม เป ็นที ่

รู ้จักของนักท่องเที่ยวมากข้ึน ทุกวันหยุด 

เสาร์-อาทิตย์ เราจะได้เห็นผู้คนที่หลงใหล

ความเป็นอดีตมาเดินเที่ยวชม มีทั้งผู้ใหญ่ 

ตลอดไปจนถึงเด็ก ๆ วัยรุ่นก็นิยมมาเดิน

ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน เป็นชุมชนเล็ก ๆ   

ที่สามารถเดินเที่ยวได้ง่าย ๆ และไม่ต้อง

กลวัหลง เพราะมจีดุทีเ่ป็นป้ายบอกทางและ

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญเอาไว้อย่างเด่นชัด

หากใครมี เวลาช ่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์  

ลองเดินทางย้อนอดีตมาเที่ยวชมและสัมผัส 

เสน่ห์แห่งความเรียบง่ายที่ชุมชนริมน�้า 

จนัทบรูแห่งนีส้กัครัง้ ไม่เพยีงแค่ความสขุใจ

เท่าน้ัน แต่ยังได้เรียนรู ้ความเป็นมาของ

ประวัติศาสตร์ที่น่าจดจ�าอีกด้วย เพราะต่าง

ก็เชื่อว่าที่นี่สายน�้าจะไหลย้อนกลับได้เสมอ

บ้านพักประวัติศาสตร์
หลวงราชไมตรี
252 ถ.สขุาภิบาล ต.วดัใหม่ อ.เมอืง 
จ.จนัทบรุี
ติดต่อสอบถาม จองห้องพัก
โทร. 08 8843 4516
โทร. 08 1915 8815
www.baanluangrajamaitri.com
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ภักดีการช่าง 

122/6 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
0 7532 1020
เวลาท�าการ : จันทร์-เสาร์ 
เวลา 08.00-17.00 น.
Tip! อู่ภักดีเด่นเรื่องการบริการลูกค้า

หจก.อู่นัมเบอร์วัน เซอร์วิส
227 ม.4 ถ.เชียงใหม่-สันก�าแพง (สายใหม่) 
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0 5324 5688
เวลาท�าการ : จันทร์-เสาร์ 
เวลา 08.30-17.30 น.
Tip! อู่นัมเบอร์วัน เด่นเรื่องการซ่อมตัวถังและ 
   เครื่องยนต์

ยิ้มแบ่งปัน
เพิ่มความอุ่นใจทุกครั้งส�าหรับการเดินทาง ด้วยศูนย์/อู่ซ่อมรถของเมืองไทยประกันภัย  
ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 811 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการอย่างเป็นมิตรโดยช่างผู้ช�านาญ 
และมากประสบการณ์ ฉบับนี้ขอแนะน�า 3 อู่คุณภาพที่พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้ม

อู่ตงเจริญยนต์ (3) จ�ากัด
1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
0 2892 5515
เวลาท�าการ : จันทร์-เสาร์  
เวลา 08.00-17.00 น.
Tip! อู่ตงเด่นเรื่องการซ่อมสีรถยนต์

ปันยิ้มเชิญลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์ 
การเคลมประกันรถยนต์ แล้วส่ง 
ชื่อ-สกุล ที่่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
มาที่ crm@muangthaiinsurance.com 
ลุ้นรับร่มเมืองไทยฯ ไปกันแดดเลย  

 10 รางวัล

* ส่งกลับภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 *
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ยิ้มใสกายสุข
สุดยอดอาหาร  

เผาผลาญไขมัน-แคลอร ีระดบัดเียีย่ม
หลายคนคงรู้ดีว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งในเมืองไทยของเราที่ 

ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารด้วยแล้ว ใครล่ะจะอดใจไหว 
ดังนั้น เราก็ควรมีวิธีที่ดีในการเผาผลาญอาหารเหล่านั้น  

วิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ท�างานได้อย่างขยันขันแข็ง 
มากขึ้นคือการรับประทานอาหารเหล่านี้ นอกจากจะหาง่าย ใกล้มือแล้ว  
คนที่รับประทานมังสวิรัติก็ยังสามารถรับประทานได้สบาย ๆ อีกด้วย

กรีกโยเกิร์ตผสมมะนาว
กรีกโยเกิร์ตมีแคลเซียมซ่ึงเป็นส่วนประกอบ 
ส�าคัญในการท�างานของระบบเผาผลาญ  
ส่วนน�้ามะนาวก็อุดมไปด้วยวิตามิน C ที่จะ 
ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้
สะดวกยิ่งขึ้น

พริกขี้หนู
พริกขี้หนูมีสารแคปไซซินที่ช ่วยลดความ 
อยากอาหาร และเพิ่มอุณหภูมิร่างกายจาก
ความเผ็ดร้อนของตัวพริกเอง ช่วยกระตุ้น
เมตาบอลิซึมของเราให้ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

น�้าส้มสายชู
ความพเิศษของน�า้ส้มสายชคูอืช่วยลดระดบั 
การดดูซมึแป้งในร่างกาย อกีทัง้ยงัช่วยป้องกัน 
ระดับน�้าตาลในเลือดด้วย เมื่อระดับน�้าตาล 
ในเลือดคงท่ี กระบวนการย่อยอาหารจึงค่อย 
เป็นค่อยไป ช่วยให้ระบบเผาผลาญท�างานได้ดี

พริกไทยด�า
พริกไทยด�ามีสารอาหารส�าคัญและมีฤทธิ์
เป็นด่าง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยกระตุ้น 
ระบบเผาผลาญให้เร่ิมต้นกระบวนการเบร์ิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มะละกอ
มะละกอมนี�า้ย่อยตวัส�าคญัทีช่ื่อว่า ปาปาอนิ  
(Papain) ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารที่เรากิน
เข้าไปให้ถูกดูดซึมไปใช้งานได้เร็วขึ้น อีกทั้ง 
ยังช่วยดดูซมึโปรตีนซึง่เป็นสารอาหารส�าคัญ 
ของระบบเผาผลาญได้อย่างยอดเยี่ยม 

ชาเขียวและชาเขียวมัทฉะ
นอกจากประโยชน์สารพัดแล้ว ชาเขียว  
และชาเขียวมัทฉะยังมีโพลีฟ ีนอลและ  
EGCG (Epigallocatechin Gallate) ซึ่งจะ 
ท�าหน้าที่ช ่วยกระตุ ้นระบบเผาผลาญใน
ร่างกายได้โดยตรงนั่นเอง 

ขิง
สมุนไพรไทยอีกชนิดหน่ึงที่ ข้ึนชื่อเรื่อง 
ความเผ็ดร้อน ความพิเศษของขิงอยู ่ที่ 
การช่วยกระตุน้ระบบย่อยอาหาร และเร่งระดบั 
การเผาผลาญไขมันในร่างกายไปพร้อม ๆ กัน

ถั่วเลนทิล
เมล็ดถั่วเลนทิลอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและ
แร่ธาตุที่ส�าคัญต่อกระบวนการท�างานของ
ร่างกาย ช่วยให้ระบบการเผาผลาญท�างาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

จรงิอยูว่่าอาหารเหล่าน้ีมส่ีวนช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราท�างานได้ดขีึน้ แต่อย่าลมืว่าหวัใจส�าคญั 
ของการเผาผลาญไขมันและแคลอรีส่วนเกินน้ันคือการออกก�าลังกายน่ันเอง ฉะน้ันแล้วอย่าละเลยที่จะ 
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายนะคะ

ที่มา: http://health.kapook.com/view118977.html
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ยิ้มอัพเดท

ส�าหรับลูกค้าโปรดเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนและเลขกรมธรรม์
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ 

กด 1 
บริการข้อมูลกรมธรรม ์

ส�าหรับลูกค้า
กด 1: สอบถามสถานะกรมธรรม์ประกันภัย

กด 2: สอบถามเบี้ยประกันภัยหมดอายุ

กด 3: ขอเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ  
 ทางแฟกซ์
• กด 1: ขอส�าเนากรมธรรม์ปีปัจจุบันและ 
 ส�าเนาสลักหลัง
• กด 2: ขอส�าเนาใบเตือนต่ออาย ุ
 พร้อมแบบฟอร์มการช�าระเงิน
• กด 3: ขอแบบฟอร์มการช�าระเงิน
• กด 4: ขอส�าเนาใบเสร็จรับเงิน

กด 4 
ขอรายชื่อศูนย์รับงานบริษัทฯ 

ทางแฟกซ์
กด 1: กรุงเทพฯ
กด 2: ปริมณฑล
กด 3: ภาคกลาง
กด 4: ภาคตะวันออก
กด 5: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กด 6: ภาคเหนือ
กด 7: ภาคใต้

กด 5 
ขอรายชื่ออู่รับงานบริษัทฯ  

ทางแฟกซ์
กด 1: กรุงเทพฯ
กด 2: ปริมณฑล
กด 3: ภาคกลาง
กด 4: ภาคตะวันออก
กด 5: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กด 6: ภาคเหนือ
กด 7: ภาคใต้

สอบถามข้อมูลกรมธรรม์ รายชื่อศูนย์ อู่รับงานบริษัทฯ  
ผ่านระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1484 กด 6

เพราะเรารู้ว่าทุกวินาทีของลูกค้ามีค่า
เมืองไทยประกันภัยจึงได้เปิดการบริการ

รูปแบบใหม่ IVR Self Service ที่จะช่วยให้คุณ
สอบถามรายละเอียดกรมธรรม์ผ่านระบบ

อัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมง

บริการด้วยใจ สะดวก รวดเร็ว ด้วย IVR Self Service 
ให้บริการผ่านระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง

IVR Self Service เป็นการบริการรูปแบบใหม่ผ่านระบบอัติโนมัติ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล 

ด้านการประกนัภยัรถยนต์ ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัสขุภาพ และประกันภยัอ่ืน ๆ อาท ิการตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ ค่าเบีย้ประกนัภัย 

ปีต่ออายุ ขอส�าเนากรมธรรม์ แบบฟอร์มการช�าระเงนิ เป็นต้น ไม่เพยีงเท่าน้ัน ลูกค้ายงัสามารถขอรบัรายชือ่ศนูย์และอูซ่่อมรถได้อกีด้วย

สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าเวลาใดก็เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเมืองไทยประกันภัยได้เสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.muagthaiinsurance.com

โทร. 1484 กด 6
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ช่วยกันลดโลกร้อน  
ด้วยการใช้พลังงานสะอาด E85 กันเถอะ

ช่วงปีที่ผ่านมาราคาน�้ามันปรับลดลงมาก รวมทั้งการปรับโครงสร้างราคาน�้ามัน ท�าให้ผู้ใช้รถเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์  
E10 และ E20 แทนการใช้ E85 กันมากขึ้น เพราะส่วนต่างราคาใกล้เคียงกัน ท�าให้ประเทศไทยของเราต้องเสียโอกาส 
ไปหลายอย่าง เพราะความจริงแล้ว E85 เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Fuel)  

ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้มากกว่าน�้ามันเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ หลายเท่า และยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
และเศรษฐกิจให้ประเทศ เพราะช่วยลดการน�าเข้าน�้ามันและยังช่วยสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรอีกด้วย

E85 พลังงานจากธรรมชาติ 85%
E85 เป็นการน�าน�้ามันเบนซิน 15% ผสม

กบัเอทานอลทีผ่ลติจากพชืผลเกษตร 85% 

ทุก 1 ลิตรของ E85 จะช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ซึ่ง

เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน 

ได้มากถงึประมาณ 850 กรมั นอกจากนัน้  

ยังช่วยลดการเกิดก๊าซมลภาวะอื่น ๆ  เช่น  

คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ลงได้มากเช่นกัน นอกจากนั้น เอทานอล 

ที่ผลิตจาก อ้อย มันส�าปะหลัง เป็นต้น  

ทีป่ลกูในประเทศ เท่ากบัเป็นการช่วยสร้าง 

ความม่ันคงทางพลงังาน ลดการสูญเสยีเงนิจากการน�าเข้าน�า้มนั  

และช่วยให้เกษตรกรไทยมรีายได้ท่ีมัน่คง มตีลาดรองรบัผลผลิต 

ที่แน่นอนอีกด้วย

E85 แรง สะอาด เพื่อรถคุณ
ด้วยส่วนผสมของเอทานอลท�าให้ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่า 

100 (RON>100) ขณะที่น�้ามันเบนซินทั่วไปมีค่าออกเทน 87  

ถึง 95 ท�าให้ E85 มีความแรงเพิ่มขึ้น 5-10% รวมทั้งให ้

แรงบดิและอตัราเรว็สงูสุดเพิม่ข้ึน แถมยงัมีราคาต�า่กว่าเบนซิน 

ชนิดอื่น ๆ และแม้ว่า E85 จะใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ได้รับ 

เรื่องยิ้ม ๆ หยิบมาแชร์

การออกแบบมาส�าหรับการใช้น�า้มนั E85 โดยเฉพาะ  

หรือที่เรียกว่ารถ FFV (Flex Fuel Vehicles)  

แต่ปัจจบุนัมี Conversion Kit ส�าหรบัแปลงระบบ 

การจ่ายน�้ามันเช้ือเพลิงในรถที่ไม่ได้ออกแบบ

มาส�าหรับน�้ามัน E85 กันอย่างแพร่หลาย 

จะเห็นได้ว่า E85 ไม่เพียงเป็นทางเลือกท่ีดีต่อ 

ตวัเราและรถของเราเท่าน้ัน แต่ยังเป็นพลงังาน 

ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

ที่ส�าคัญยังเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให ้

เกษตรกรของไทยอย่างยัง่ยนื และสร้างความมัน่คง 

ด้านพลังงานของประเทศ และเพื่อลูกหลาน 

ของเราในอนาคตด้วย

บางจาก E85 พัฒนาเพื่อรถ FFV
เพือ่รณรงค์ให้คนไทยร่วมใจใช้พลงังานสะอาด บรษัิท บางจากฯ  

(มหาชน) ได้พัฒนาคุณภาพน�้ามันบางจาก E85 โดยผสมสาร

เพิ่มคุณภาพ (Additive) สูตรที่พัฒนาขึ้นมาส�าหรับเครื่องยนต์  

FFV โดยเฉพาะ เพือ่ให้การท�างานของหวัฉดีเป็นไปอย่างราบร่ืน  

และลดการสะสมของเขม่าทีบ่รเิวณวาล์วไอด ี ท�าให้เครือ่งยนต์

ท�างานได้เต็มสมรรถนะ จนได้รับความเชื่อมั่น มียอดขายเป็น 

อันดบัหน่ึงในเมอืงไทย ปัจจบุนั บางจากฯ มสีถานีบริการน�า้มนั 

ที่จ�าหน่าย E85 รวม 270 แห่งทั่วประเทศ

ปันยิ้มเชิญลูกค้าส่งวิธีช่วยลดโลกร้อน แล้วส่งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่ 
crm@muangthaiinsurance.com ลุน้รับ!! บตัรเตมิน�า้มัน จ�านวน 3 รางวลั ใบละ 500 บาท 
ส่งกลับภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559*
*บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการน�าไอเดยีต่างๆ เผยแพร่ในสือ่ประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นสือ่ส่ิงพมิพ์หรือออนไลน์ทกุประเภท
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ยิ้มเพื่อเธอ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) อาสาส่งความสุขและรอยยิ้มจากใจเพื่อพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ  
กับโครงการฉันรักเมืองไทย ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ได้เพิ่มการจัดกิจกรรมฉันรักเมืองไทย On Tour
โดยพนักงานตามสาขาย่อยต่างจังหวัดที่จะรวมพลังกันสร้างประโยชน์และความสุขให้กับสังคมไทยในหลากหลายพื้นที่ 
นอกจากน้ัน ยังมีโครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทยที่จัดข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มพนักงานเข้าใหม่อีกด้วย

ฉันรักเมืองไทย ปีที่ 3  
โดยพนักงานเมืองไทยประกันภัย ส�านักงานใหญ่

ฉันรักเมืองไทย On Tour   
โดยพนักงานเมืองไทยประกันภัยสาขาย่อยต่างจังหวัด

อาสากล้าใหม่เมืองไทย

กจิกรรม “สานฝันเพือ่น้อง” โดยกลุ่ม “เมอืงไทยสานฝัน” ทีอ่าสา 
สานต่อความฝันให้กบัน้อง ๆ โรงเรยีนบ้านอมีาดอีทราย จ.อทุยัธานี  
ด้วยการยกขบวนความสุข สนุกสนาน เพื่อมอบรอยยิ้มให้กับ 
เด็ก ๆ  และชาวบ้านในพื้นที่โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และยัง 
มอบของใช้จ�าเป็นให้กับโรงเรียนและชาวบ้านอีกด้วย

กิจกรรมฉันรักเมืองไทย On Tour ตอน “แบ่งปันรอยย้ิม  
ณ ขอนแก่น ดินแดนดอกคนู” โดยพนกังานสาขาย่อยขอนแก่น 
อาสามอบความรักและความสุขจากใจ ด้วยอาหารมื้ออร่อย
ให้กับน้อง ๆ ผู้พิการตาบอด พร้อมดูแลและพูดคุยระหว่าง
รับประทานอาหาร อีกทั้งยังได้มอบของใช้จ�าเป็นและมอบเงิน
สมทบทุนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

กิจกรรม “กล้าอาสาเพื่อรอยย้ิม” เติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับ 
น้อง ๆ  พิการตาบอด ด้วยการเลีย้งอาหารเช้ามือ้พเิศษแสนอร่อย  
รวมถึงขนมและนม เพิ่มพลังให้กับน้อง ๆ  ยามเช้า ณ โรงเรียน 
สอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

กิจกรรม “ยิ้มนี้เพื่อพี่ทหาร” สร้างความสุข เติมเต็มรอยยิ้ม  
และมอบก�าลังใจให้พี่ ๆ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัต ิ
หน ้าที่ ด ้ วยความเสียสละในการปกป ้องประเทศชาติ  
ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

กิจกรรม “เมืองไทยปันน�้าใจเพื่อน้อง” แบ่งปันความสุขและ 
รอยยิ้มให้กับน้อง ๆ นักเรียนด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน  
ของใช้จ�าเป็น และกิจกรรมสนุก ๆ  เตมิเตม็ความสขุให้กับน้อง ๆ   
ณ โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

กิจกรรม “ฅนเมอืงไทย (MTI) .....ฅนใจสะอาด” (ตอน “รวมพลงั 
คนรอบวัด พิทักษ์ความสะอาด” Yeah!!!!) ร่วมส่งเสริมการ 
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด ้วยการรวมพลังท�าความสะอาด
บริเวณวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา
และศาสนสถาน ณ วัดกลางบางซื่อ จ.นนทบุรี

กิจกรรม “ฅนเมืองไทย ปันน�้าใจ แด่ผู ้สูงวัย จ.ปทุมธานี”  
โดยกลุ่ม “สานฝัน ปันใจ” อาสาส่งมอบความสุขและเสียง
หัวเราะให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบ 
ของใช้จ�าเป็นให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี
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ยิ้มอ่อน
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กระดานส่งยิ้ม

สุขภาพดี รับปีใหม่
ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพของลูกค้าคนส�าคัญ เมืองไทย
ประกนัภยัจดักจิกรรมพาลกูค้าออกก�าลังกายเพือ่สขุภาพด้วยการเล่นโยคะ 
ณ True Fitness ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดแล้ว 
ยังเป็นการฝึกสมาธิอีกทางหนึ่งด้วย 

ปันยิ้ม อิ่มบุญ
เมืองไทยประกันภัยจัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระและชมวิวทิวทัศน์  
2 ฟากฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาต่อเน่ืองเป็นปีที ่ 2 พร้อมแวะชมประเพณี
วัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ชิมอาหารคาวหวาน ณ เกาะเกร็ด  
ซึ่งนอกจากจะอิ่มบุญ อิ่มใจแล้ว ยังได้ของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย

Movie Free Day
เอาใจคอภาพยนตร์กับกิจกรรม Movie Free Day: 
BATMAN v SUPERMAN : DAWN OF JUSTICE 
ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 นอกจากความสนุกสนาน
จากบูธเกมต่าง ๆ แล้ว ยังอิ่มอร่อยกับชุดป๊อปคอร์น 
อีกด้วย
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ส่งยิ้มให้กัน
ส่งยิ้มให้กัน ชวนนักซิ่งมาช่วยกันจับผิดภาพในเกม เพื่อน ๆ จะได้ฝึกสมอง ฝึกสายตา ความไว  
การเป็นคนช่างสังเกตไปในตัว การเล่นก็ง่าย ๆ เพียงจับผิดภาพว่ารูปทั้ง 2 มีจุดที่แตกต่างกัน 5 จุด  
เจอแล้วก็ท�าเครื่องหมายวงกลมไว้เลย

หาค�าตอบครบแล้ว ส่งกลับมาตามไปรษณีย์ตอบรับ หรืออีเมล crm@muangthaiinsurance.com 
ลุ้นรับหมอนรองคอน่ารัก ๆ 100 รางวัล ไปหนุนกันเลย

ชื่อ ................................................... นามสกุล ................................................... ชาย  หญิง

วันเดือนปีเกิด .......................................................... อีเมล .................................................................... ...

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ...............................................................................................................................................................................

ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

ระดับความพึงพอใจต่อนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข
(1 หมายถึงไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก)

สิ่งที่อยากให้เมืองไทยประกันภัยปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีขึ้น

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน�า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักหรือไม่ ?

ไม่แนะน�าแน่นอน  แนะน�าแน่นอน10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ใบอนุญาต เลขที่ ปน. (น) 3713 ปณจ. ลาดพร้าว

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ส�านักบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

ซื้อออนไลน์ได้แล้วที่ www.muangthaiinsurance.com 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ โทร. 1484
หมายเหตุ : ผู้ซื้อควรท�าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตัดสินใจ

ประกันเดินทาง “เมืองไทย เที่ยวไปยิ้มไป”
เที่ยวไทยให้สนุก พร้อมยิ้มสวย 
อวดเพื่อน แบบหมดกังวล  
ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็ก หรือใหญ่ในระหว่าง 
เดินทาง เราคุ้มครองคุณสูงสุดถึง  
1 ล้านบาท ด้วยราคาเริ่มต้นไม่ถึงร้อย 

• ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง 
ระหว่างการเดินทางภายในประเทศ 

• คุ้มครองทุกอาชีพ ทั้งชาวไทย และ 
ชาวต่างชาติ

• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
• อายุรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด-60 ปี

ส่งยิ้มให้กัน
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BonChon Chicken  
ไก่ทอดสูตรเด็ด จัดจ้านถึงใจสไตล์เกาหลี

นอกจากไก่ทอดบอนชอนทีถื่อเป็น Signature ของร้านแล้ว เมนูแนะน�าทีแ่ทบทุกโต๊ะ 
ต้องสั่งก็เห็นจะเป็น บอนชอนฟรายส์ ทานคู่กับซอสสไปซี่เมโย เกี๊ยวซ่าบอนชอน  
นอกจากน้ียังมี บุลโกกิหมูแรพ และซุปซุนดูบูซีฟู๊ด รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทย  
ทั้งบรรยากาศร้านที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายสไตล์ Modern Minimalism ของ  
สาขา Royal Garden Plaza Pattaya ที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ยิ่งช่วย
แต่งเติมบรรยากาศการรับประทานมากขึ้น

ส�าหรบัใครทีเ่ดนิทางไปพกัผ่อนทีพ่ทัยา และอยากลิม้ลอง 
รสชาติไก่ทอดบอนชอนสูตรเกาหลีแท้ ๆ แวะเวียนไป
ได้ที่ ชัน้ G Royal Garden Plaza Pattaya เปิดบรกิาร 
ทกุวนั ตัง้แต่เวลา 10.00 น.-23.00 น. หรอืตดิตามข่าวสาร 
และโปรโมชัน่ต่าง ๆ ได้ที ่www.bonchonthailand.com 
www.facebook.com/bonchonthailand

ยิ้มอิ่มท้อง

BonChon Chicken ร้านอาหารเกาหลี 
ที่มีเมนูขึ้นชื่ออย่าง “ไก่ทอดบอนชอน” 
ซึ่งเป็นไก่ทอดสูตรต้นต�ารับเก่าแก่จาก
เมืองปูซาน กลายเป็นร้านที่ก�าลังนิยม 
อยู่ในเวลานี้ เพราะรสชาติที่แตกต่าง 
จากไก่ทอดทั่วไป และเทคนิคการทอดแบบ
รีดไขมันออกจากหนัง ให้ได้ไก่บอนชอน 
ที่มีหนังบางกรอบ และเนื้อในที่นุ่มได้ที่  
ตบท้ายด้วยการบรรจงทาซอสสูตรพิเศษ
น�าเข้าจากเกาหลี ที่ท�ามาจากส่วนผสม
กว่า 30 ชนิด มีให้เลือก 2 รสชาติ  
คือ Soy Garic และ Hot จัดจ้านถึงใจ 




